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Firma J. N. Willems - Utrecht. OPGERICHT ANNO 1880. Oude Gracht (Jacobsbrug), Weerdzijde 135-137. TELEFOON INTERCOMMUNAAL No. 4. IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN.Bouw
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II Een groot deel van het leger was reeds aangekomen,al schijnt dit niet zonder tegenstand geschied te zijn;sommige kroniekschrijvers melden ten minste, dat deSt. \'Maartens-mannen zich maar niet zoo voetstoots fnhun stad lieten inkerkeren, maar dat ze Graaf Willemvoor den genoemden uden Juni tweemaal in het openveld een hardnekkigen, doch vruchteloozen weerstandhadden geboden. Thans was echter
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\\6 A. van Broekhuijzen, LIJNMARKT 21.
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21 hier; terwijl het vleesch\' van 54 koeien, 42 varkens, tweewilde ossen en een hert ,,uten houte van Haerlem



22 Amerlk. Kleedinpagazijn, A. KREYMBORG











DERDE HOOFDSTUK. De belegering van Utrecht, met ernst begonnen, werdkrachtig voortgezet. De blijden slingerden hun last, ge-weldige brokken steen, tegen de muren en torens derstad en de hoofden der belegerden liepen groot gevaarverpletterd te worden. Een ander soort van oorlogs-werktuigen dier dagen: de spring-alen of ribodekijns,schoten reusachtige pijlen, karreelen genaamd, binnende benarde veste en ook de stormrammen en mange-neelen of muurbrekers verrichtten hun vernielende taaken beukten van nabij de hechte muren. Maar ook debelegerden weerden zich dapper en antwoordden metal de hun ten dienste staande middelen en dood en ver-nieling waarden rond om en binnen de muren der SintMaartensstad. Tot dusverre was het den Hollandschen Graaf nogniet gelukt een

duimbreed gronds aan haar bewonerste ontweldigen en een toeval kwam dezen ter hulpde heftigheid van den aanval te verminderen. Reedseenige weken was de vesting nauw ingesloten geweest,toen de Graaf, wien het ging verdrieten, dat hij zooweinig vorderingen maakte er over begon te denkende stad met nog geweldiger middelen tot overgave tedwingen en haar door bestorming te nemen. Ziehierwat er gebeurde. Het was een stormachtige, donkere nacht in het eindvan Juni. De maan schuilde weg achter donkere wol-kenmassa\'s, die met razende snelheid, als door een on-zichtbare hand voortgezweept, het luchtruim doorijlden. Alles was stil in het rond. Alleen het huilen van denwind, die om de sombere muren gierde en het geklotsvan het onstuimig bewogen water der stadsgracht ver-brak de stilte.

Toch vernam de eenzame wachter opden stadsmuur, wiens oogen van slaap en moeheid bijnatoevielen een verdacht geluid. Hij meende, gedurendeeen kalmer oogenblik, het geplas van roeiriemen in hetwater te vernemen, nauw hoorbaar door de geweldigewindvlagen, die bijna ieder ander geluid overstemden.Alle slaap en moeheid zijn vergeten. Met wijd opge-spalkte oogen tuurt hij naar de plaats, waar hij onraadvermoedt. Hij heeft zich niet vergist, een enkel oogen-blik breekt een flauwe lichtglans door het wolkengordijnen duidelijk bespeurt hij een roeiboot, waarin hij eenigemenschelijke gestalten onderscheidt.



28 IJS Zuiver Vanille Us EET MEN BIJ HARTMAN MELKSALON NEUDE No. 22cent fy





3o Dameskleeding naar Maat. W. v. d. Horst, Dames-Tailleur. H. A. v. d. Horst-Berg, Tailleuse.Kapelstraat No. 57, Utrecht. Linnen Mantel-Costumes, Gekleede ===== ======== en Gelegenheidscostumes. Billijke Prijzen.





32 Feestmagazijn De Heraut





34 Rookt de zeer geurige 2*1
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